
 

 

 



 

 

আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, যদি রাসলূ 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওো সাল্লাম এর 

সম্মান রক্ষা না কদর! 
 

 

 

 

 

শাইখ উসামা বিন লাদেন (রবিমাহুল্লাি) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

অনুিাদের প্রাসবিকতা 
চলতি বছরেে সেরেম্বে মারে ফ্রারেে ‘Charlie Hebdo’ পতিকা আবােও 

োেুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া োল্লারমে শারে সবয়াদতবমূলক কার্টুে প্রকাশ 

করেরছ। এর্া চলমাে ক্রটরেরেে একতর্ অংশ।  

োম্প্রতিককারল ২০০৫ োরলে সেরেম্বে মারে েবুপ্রথম সেেমারকুে 'Daily 

Jyllands-Posten' পতিকারি োেুলুল্লাহে শারে সবয়াদতবমূলক কার্টুে প্রকাশ 

করে। সে েময় মুেতলম তবশ্ব িীব্র প্রতিবাদ জাোয়। এেপে আবাে ২০০৬ োরল 

সেেমারকুে আেও তকছু পতিকারি একর ারে কার্টুে প্রকাশ কো হয়। এবাে 

মুেতলম তবশ্ব আবাে সজরে উরে। োো পতৃথবীরি এে প্রতিবাদ জাোরি স রয় 

কটফফােরদে তমতেয়াে িথয অেুোরেই ৫০ এে অতিক মুেতলম শাহাদাি বেণ 

করেে। 

পেবিুীরি ১৯ সে মাচ,ু ২০০৮ োরল আল-কায়দাে অতফতেয়াল তমতেয়া 'আে-

োহাব' সথরক শাইখ উোমা েতহমাহুল্লাহ একতর্ বািুা প্রকাতশি হয়। বািুাতর্ে 

তশরোোম তছল - আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওো 
সাল্লাম এর সম্মান রক্ষা না কদর! এই বািুারি শাইখ ইউরোপীয় ইউতেয়রেে 

বাতেন্দারদে উরেরশ কার্টুে প্রকাশ বন্ধ কোে েুর াে থাকাে পেও, বন্ধ ো কোে 

কােরণ তিেস্কাে করেে। োম্প্রতিক েমরয় এই বািুাতর্ আবােও প্রােতিক হরয় 

উোয় আমো বাংলাভাষী ভাইরবােরদে জেয সলখাতর্ অেুবাদ কো হরয়রছ। আল্লাহ 

েুবহাোহু ওয়া িায়ালা েকলরক বািুাে অন্ততেতুহি বক্তবয বুরে আমল কোে 

িাওতফক দাে করুে, আমীে।   

 

 

 

 

 



 

 

ِحيِم  ِن الرَّ
ٰ
ْحَمـ ـِه الرَّ

َّ
 ِبْسِم الل

ইউরোপীয় ইউতেয়রেে েরচিেরদে প্রতি বািুা 

 

েেল পরথে অেুোেীরদে উপে শাতন্ত বতষুি সহাক।  

অিঃপে... 

সিামারদে প্রতি আমাে এই বািুা - আক্রমণাত্মক কার্টুরেে পুেোবৃতি সোরি 

প্ররয়াজেীয় বযবস্থা গ্রহরণে েুর াে থাকা েরেও সিামারদে তেতিয়িা প্রেরি।  

আমাে কথা হল - মােুরষে পােস্পতেক শত্রুিা অরেক পুেরো। িরব েকল  ুরেে 

জ্ঞােী মােুরষো েংঘারিে তশষ্টাচাে এবং লডাইরয়ে েীতি অেুেেণ কেরি আগ্রহী 

তছরলে। এতর্ই িারদে জরেয কলযাণকে, সকেো োতবুক পতেতস্থতি েবেময় এক 

েকম থারক ো এবং  ুরে ক্রমােি জয়-পোজয় থারক।  

লডাইরয়ে ময়দারে আমারদে োরথ সিামো লডাইরয়ে অরেক নেতিকিা িযাে 

করেছ।  তদও সিামো কােরজ-কলরম নেতিকিাে অেুেেরণে সলাোে িটরলতছরল, 

িরব িা বাস্তবায়ে হয়তে। আমারদে গ্রামগুতলে উপে সিামারদে সবামা হামলা 

আমারদে কির্া কষ্ট তদরয়রছ িা সিামো তচন্তাও কেরি পােরব ো। সেই সবামা 

বষুরণ েেম মাতর্ে নিতে ঘেগুরলা আমারদে তেেপোি মতহলা ও তশশুরদে উপে 

সভরে পরডতছল। আে সিামো এতর্ ইচ্ছাকৃিভারবই করেতছরল, আতম সিামারদে এ 

েকল অেযারয়ে প্রিযক্ষ োক্ষীরদে একজে। এগুরলা সিামো অেযায়ভারব এবং 

সিামারদে অিযাচােী তমরিে অেুেেরণ করেতছরল  াো তেরজরদে আক্রমণাত্মক 

েীতিে কােরণ আজ সহায়াইর্ হাউে ছাডরি চরলরছ।  

সিামারদে কারছ এখে এর্া আে সোপে সেই স , এই িেরণে েৃশংে আচেণ 

 ুেরক থামারি পারে তে; বেং আমারদে অতিকাে আদায়, আমারদে জেেরণে 

উপে চালারো অেযারয়ে প্রতিরশাি সেওয়া এবং আমারদে সদশ সথরক 

আক্রমণকােীরদে বতহষ্কাে কোে েংকল্পরক আেও দৃঢ়় করেরছ। এই িেরেে 

েণহিযা মােুরষে স্মৃতি সথরক মুরছ সফলা  ায়ো এবং এে প্রতিতক্রয়া বা 

প্রভাবগুতলও সোপে কো  ায় ো। 



 

 

 তদও আমারদে মতহলা ও তশশুরদে হিযা হরয়  াওয়া আমারদে জেয অরেক বড 

তবপ ুয়, িরব এর্াও হাল্কা হরয় সেরছ  খে সিামারদে অতবশ্বাে (কটফে) মািা 

ছাতডরয় সেরছ। সিামো েম্প্রতি মিতবরোি ও লডাইরয়ে তশষ্টাচাে অতিক্রম করে 

এই অপমােজেক কার্টুেগুরলা প্রকাশ করেছ। এতর্ আমারদে জেয আেও বড ও 

মাোত্মক তবপ ুয় এবং এে জেয সিামারদেরক চডা মূলয তদরি হরব।  

এখারে আতম একতর্ গুরুত্বপূণু তবষরয়ে প্রতি সিামারদে দৃতষ্ট আকষুণ কেতছ, আে 

সেতর্ হল- সিামারদে আক্রমণাত্মক কার্টুেগুতল প্রকাতশি হওয়া েরেও সিামো 

সদড তবতলয়রেেও সবতশ মুেলমাে সথরক এমে সকােও প্রতিতক্রয়া পাওতে  া 

আল্লাহে েবী মতেয়রমে পুি ঈো আলাইতহে োলারমে এে জেয আপতিজেক 

বরল মরে হয়। আমো েকল েবীরক তবশ্বাে কতে, িারদে েকরলে উপে েহমি ও 

শাতন্ত বষুরণে সদায়া কতে। আমো তবশ্বাে কতে, সকউ  তদ আল্লাহে েবী ও 

োেূলরদে মিয সথরক সকাে একজরেে প্রতি তবেতক্ত প্রকাশ করে বা অস্বীকাে করে 

- িাহরল সে কারফে এবং মুেিাদ (িমুিযােী)।  

এখারে একতর্ তবষরয়ে উরল্লখ করে োখতছ স , এই তেন্দেীয় কারজে পরক্ষ বাক 

স্বািীেিা ও আইরেে পতবিিাে অজুহাি সপশ কোে সকারো দেকাে সেই। 

সিামারদে আইে  তদ এির্াই অলঙ্ঘেীয় হয় িরব সিামারদে ভূতমরি আরমতেকাে 

নেেযরদে সিামারদে আইে সমরে ো চলাে নবিিা কীভারব সদওয়া হরয়রছ? 

অেযতদরক ঐতিহাতেক ঘর্োে পতেেংখযাে তেরয় প্রশ্ন উত্থাপেকােীরদে বাক-

স্বািীেিারক সকাে আইরেে সদাহায় তদরয় সিামো দমে করেছ1?  

সিামো জাে স , একজে বযতক্ত আরছে ত তে চাইরল এই কার্টুে আঁকা ও প্রকাশ 

কো বন্ধ হরি পারে,  তদ িাে তেকর্ বযাপাের্া গুরুত্বপূণু মরে হয়। তিতে হরচ্ছে 

তেয়ারদে মুকটর্হীে বাদশাহ (শাহ আব্দুল্লাহ), তিতে সিামারদে আইতে 

েংস্থাগুতলরক ‘আল-ইয়ামামাহ2’ চটতক্ত সথরক সকাতর্ সকাতর্ র্াকা আত্মোরিে িদন্ত 

                                                             
১
 তিিীয় তবশ্ব ুরেে েময় ইউরোপ জুরড ইহুদীরদে হিযা কো হরয়তছল। এর্ারক ‘Holocast’ 
বরল। ইউরোপীয় ইউতেয়রেে ১৬ তর্ সদশ ও ইেোইরল এই Holocast সক অস্বীকাে কেরল 
আইে করে শাতস্তে বযবস্থা োখা আরছ। এরক্ষরি িাো বাক স্বািীেিাে কথা ভটরল  ায়।  
২ আল ইয়ামামাহ  ুক্তোজয-সেৌতদ আেরবে মিযকাে অস্ত্র চটতক্তে োম। এই চটতক্তে অিীরে সেৌতদ 
আেব তব্ররর্ে সথরক ৪৩ তবতলয়ে তব্রতর্শ পাউন্ড মূরলযে  ুোস্ত্র ক্রয় করে। এেকল  ুোরস্তে মূলয 
পতেরশাি কো হরয়রছ সিরলে তবতেমরয়। সেৌতদ প্রতিতদে 6,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) বযারেল 



 

 

বন্ধ কোে জেয তেরদুশ তদরয়তছল এবং সেয়াে িা বাস্তবায়ে করেতছল। সেই বযতক্ত 

আজ ‘সকায়ার্ুাে অে ো তমেল ইষ্ট(Quarter on the Middle East)’ 

েংস্থারি সিামারদে প্রতিতেতি
3
। 

সমার্কথা, েবুশতক্তমাে আল্লাহে আইেগুতলে োরথ োংঘতষুক েকল মােব েতচি 

আইে অববি। আমারদে কারছ এই মােব েতচি আইরেে সকাে পতবিিা সেই। 

আল-ইয়ামামাহ চটতক্তরি সিামারদে অবস্থারেে জেয সিামারদেরক স্বীকাে কেরি  

হরব স , সিামারদে স্বাথুেংতিষ্ট এমে তকছু তবষয় আরছ স গুরলা এই িথাকতথি 

পতবি(!) আইরেেও ঊরবু। 

উপেংহারে,  তদ সিামারদে বাক-স্বািীেিা অতেয়তিি হয়, িরব এে পতেরপ্রতক্ষরি 

আমো  া কেরবা সের্াও উদাে তচরি গ্রহণ কোে জেয মােতেক প্রস্তুতি োও। এর্া 

খুবই আশ্চ ুজেক ও েকরলে কারছ িটরল িোে মি একর্া তবষয় স , সিামো 

এমে েমরয় েহেশীলিা এবং শাতন্তে তবষরয় কথা বলছ  খে সিামারদে নেেযো 

আমারদে সদরশে েবরচরয় দুবুলরদে হিযা করে  ারচ্ছ।  

এেপে সিামো েিটে  ুরেে ক্রটরেরেে অংশ তহরেরব কার্টুেগুতল প্রকাশ কেরল। 

এতর্ ভযাতর্কারেে সপারপে4 দীঘু পতেকল্পোে ফলাফল তছল। এগুতল একতদরক 

মুেতলমরদে তবরুরে চলমাে  ুরেে িাোবাতহকিাে বতহঃপ্রকাশ, অেযতদরক 

মুেলমােরদে জেয একতর্ বড িমুীয় পেীক্ষা। পেীক্ষাতর্ হল – মুেতলমরদে কারছ 

আল্লাহে োেূল োল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া োল্লাম তেজ জীবে ও েম্পদ সথরক সবতশ 

তপ্রয় তকো 

সিামো স র্া শুেরছা সের্া েয়, বেং  া সদখরি পাচ্ছ সের্াই উপরোক্ত প্ররশ্নে 

উিে।  

                                                                                                                         
অপতেরশাতিি সিল তব্ররর্েরক অরস্ত্রে দাম স্বরূপ েেবোহ করে। আল-ইয়ামামাহ – ১ োমক চটতক্ত 
হরয়তছল 1985 োরলে সেরেম্বরে। ১৯৯৩ োরল আল-ইয়ামামাহ – ২ এবং েবুরশষ ২০০৭ 
োরল আল-োলাম োমক চটতক্ত েম্পাতদি হয়। 

৩ এই েংস্থাতর্ ইেোইল-তফতলতস্তে শাতন্ত প্রতক্রয়া দ্রুি কোে জেয কটফফােরদে একতর্ েংস্থা। 
২০০৭ এে ২৭সে জুে সেয়াে তব্ররর্রেে ক্ষমিা সথরক অবযাহতি সেয়াে পে, একইতদরে এই 
েংস্থারি স ােদাে করে।   
৪ সপাপ সবরেতেক্ট XVI 



 

 

আমো বংে হরয়  াব,  তদ োেলূ োল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া োল্লাম এে েম্মাে েক্ষা 

ো কতে! 

পতেরশরষ, েেল পরথে অেুোেীরদে উপে শাতন্ত বতষুি সহাক। 

 

******** 


